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Informação- Prova de Equivalência à Frequência  

Educação Tecnológica                                                                         2021 

Prova 07 | Prova prática 

2º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento divulga informação relativa à Prova de Equivalência à 

Frequência do 2º ciclo, do ensino básico da disciplina de Educação Tecnológica, a 

realizar em 2021, nomeadamente: Objeto de avaliação; Características e estrutura 

da prova; Critérios gerais de classificação; Duração e Material. 

 

 OBJETO DE AVALIAÇÃO 

A prova tem por referência os documentos curriculares em vigor, o Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais na disciplina de 

Educação Tecnológica e permite avaliar a capacidade de aplicar conhecimentos na 

resolução de problemas e em situações que impliquem comunicação, sentido estético, 

criatividade, rigor e raciocínio nos conteúdos programáticos:  

Materiais; Movimento; Medida; Energia; Comunicação; Objeto Técnico e Estrutura. 

A prova avalia a aprendizagem nos seguintes domínios:  

Técnica T6; Representação R6; Discurso D6; Projeto P6.  

 

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DA PROVA 

A prova prática, cuja resolução implica a manipulação de materiais e instrumentos e 

incide sobre o trabalho produzido. A prova é constituída por duas tarefas, onde é 

avaliado o desempenho do aluno na produção e na performance, tendo em conta um 

conjunto de orientações para a concretização do trabalho/projeto, nos seguintes 

parâmetros: traçados geométricos; construção e montagem, sendo cotada para 100 

pontos. 

 

 CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

A classificação a atribuir a cada parâmetro resulta da aplicação dos seguintes critérios:  

– Domínio das técnicas (traçados, cortes, recortes, dobragens, colagem, etc.);  

– Manuseamento de instrumentos e materiais; 

– Rigor na execução e apresentação gráfica (esboços, projetos, medições, traçados, 

etc.); 

– Aplicação dos conceitos apreendidos com rigor técnico e científico;  

– Clareza e definição na interpretação dos enunciados (do que é pedido);  

– Relevância e quantidade/qualidade de estudos concretizados;  
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– Criatividade e eficácia na resposta ao enunciado (realização);  

– Superação de dificuldades na realização do projeto;  

– Cuidado (regras de segurança) e higiene na execução do trabalho;  

– Organização do plano e espaço de trabalho. 

A cada etapa corresponde uma dada pontuação. 

A classificação a atribuir a cada tarefa resulta ainda, da aplicação dos critérios gerais 

e dos critérios específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa 

por um número inteiro. 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos da tarefa solicitados e 

apresentados. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo, implica que a tarefa seja 

classificada com zero pontos. 

 

 DURAÇÃO  

A prova tem a duração de 45 minutos. 

 

MATERIAL 

A prova é realizada em folha própria (segundo modelo do ME). 

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta no preenchimento do cabeçalho. 

O examinando deve ser portador do seguinte material: lápis de grafite HB, borracha, 

afia, régua de 50cm, esquadro, tesoura e cola líquida. 

Não é permitido o uso do corretor. 

 

 

 

 
 


